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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
АНОТАЦІЯ. У статті представлено інформаційно-аналітичну систему
управління вартістю підприємства.

ANNOTATION. In this article the information-analytical system of modeling of
process of growth of cost of the enterprise is presented. It includes subsystems:
business processes, modeling, decision-making support.
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Успішне функціонування підприємства можливе за рахунок
постійного вдосконалення організації системи управління, що
використовує сучасні інформаційні технології [10; 13]. Одним з
напрямків розвитку нових інформаційних систем є розробка під-
систем, що реалізують сучасні методи й моделі, метою яких є
підвищення якісних і кількісних показників фінансово-еконо-
мічної й виробничої діяльності підприємства. Тому задача впро-
вадження на підприємствах процесу модифікації існуючих інфор-
маційно-аналітичних систем є важливою.

Особливо важливу роль у процесі функціонування підприємства
здобуває значення росту його вартості, в основі якого лежить про-
цесний підхід до управління [10; 13]. У даній роботі представлений
синтез інформаційної системи, що реалізує механізми вартісного
управління підприємством, що дозволяє підвищити ефективність
роботи підприємства в цілому за рахунок підвищення його вартості.

Інформаційно-аналітична система управління вартістю під-
приємства дозволяє підвищити ефективність управлінської й фі-
нансово-економічної діяльності, підвищити кінцеві економічні
результати й одержати нові можливості для розвитку підприємс-
тва завдяки запропонованим методам і моделям [2; 9; 13].

Інформаційно-аналітична система (далі — ІАС) управління
процесами підвищення вартості підприємства дозволяє підвищи-
ти ефективність виробничої й управлінської діяльності, поліпши-
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ти кінцеві економічні результати й одержати нові можливості для
розвитку підприємства завдяки сучасним методам та моделям.

Керівники різних рівнів підприємства за рахунок використання
інформаційно-аналітичної системи управління процесами підви-
щення вартості підприємства можуть контролювати процеси вико-
нання завдань на всіх рівнях виробництва. Це стає можливим завдя-
ки тому, що інформація, інструкції, звіти про виконання задач
автоматично передаються від одного учасника виробничого проце-
су до іншого для виконання дій, передбачених набором управляю-
чих правил у вигляді маршрутної карти бізнес-процесу [10; 13].

Використання сценаріїв розвитку підприємства, заснованих на
процесах моделювання й прогнозування в інформаційно-аналі-
тичній системі управління процесами підвищення вартості під-
приємства, являє собою вибір одного з декількох можливих варі-
антів управління підприємства [11]. Процес формування сцена-
ріїв розвитку підприємства представляє кілька паралельних
альтернативних шляхів, виконання яких необхідно для підви-
щення його вартості, поліпшення економічних результатів діяль-
ності. Такий підхід дає керівникам можливість вибору сценарію
розвитку діяльності підприємства, ґрунтуючись на стратегічних
цілях і завданнях або ж при рішенні тактичних завдань.

Першорядним питанням і метою підприємства в ринкових умовах
є завоювання й утримання максимальної частки ринку, максимальної
кількості споживачів, створення умов для успішної довгострокової
роботи підприємства. Високий рівень обслуговування споживачів,
максимальна відкритість підприємства, доступність інформації про
нього відповідають вимогам ВТО й сприяє такому розвитку підпри-
ємства. Ці фактори в комплексі із цілодобовим доступом до всіх сис-
тем і підсистем підприємства, повною інтеграцією всіх виробничих
циклів дають підприємству нові можливості для розвитку. Черговий
етап розвитку якості систем управління підприємством супроводжу-
ється застосуванням ефективних інформаційних систем [3; 9].

В умовах ринку оперативність інформації стає одним з вирішаль-
них факторів управління підприємством. Як інструмент, що забезпе-
чує фактор оперативності одержання інформації, необхідно виділити
всесвітню мережу Internet, включаючи WAP доступ в Internet, що ви-
користовується для взаємодії з інформаційною базою підприємства.
Завдяки загальнодоступності й простоті використання Internet надає
можливість керівництву підприємства реалізувати нові концепції
управління на основі сучасних методів і технологій [3].

За час існування систем управління підприємством методи й
моделі побудови таких систем постійно вдосконалювалися. Су-
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часні інформаційні й інформаційно-аналітичні системи є подаль-
шим розвитком у довгому ланцюжку інструментів управління
підприємством, які забезпечують комплексне й інтегроване уп-
равління [3]. Але навіть найсучасніші системи мають деякі недо-
ліки, у числі яких необхідно виділити недостатність відкритості
для зовнішнього доступу й можливості управління, перебуваючи
за межами самого підприємства. Технології Internet надають ефек-
тивний інфраструктурний інструментарій для взаємодії підпри-
ємства з усіма його контрагентами й зацікавленими особами, ін-
тегруючи існуючий бізнес в електронний [3].

Таким чином, сучасна інформаційно-аналітична система управ-
ління підприємством повинна відповідати сучасним вимогам:

— повинна бути цілісною, забезпечувати управління всіма
внутрішніми процесами підприємства;

— повинна містити широкі функціональні можливості, бути
структурованою й інтегрованою на рівні бізнес-процесів;

— повинна бути адаптивною, здатною підтримувати можливі
зміни структурної концепції системи управління підприємством;

— повинна бути інтегрованою й емерджентною.
Структура інформаційно-аналітичної системи управління процеса-

ми росту вартості підприємства наведена на рис. 1 [2; 7]. Запропонова-
на система заснована на синтезі методів і моделей управління вартістю
підприємства. В основі системи лежить ядро, що містить всю бізнес-
логіку підприємства й багатомірну реляційну базу даних. Таким чином,
запропонована ІАС є надбудовою над існуючою корпоративною інфор-
маційною системою підприємства, що дозволяє використати всі її пе-
реваги за рахунок доступності вихідних даних. ІАС містить сервер до-
датків, що відповідає за функціональність всієї системи, містить про-
грамний код, відповідальний за логіку обчислень і інструментарій роз-
робки. Інтерфейс користувача фактично містить у собі два інтерфейси
— користувальницькі автоматизовані робочі місця й за допомогою до-
ступу через глобальну мережу Internet. Перевагою системи є можли-
вість доступу до системи з будь-якого місця, де є доступ до Internet або
є стільниковий мобільний зв’язок, управління діяльністю підприємства
стає усе більше мобільним на основі інтерактивних технологій.

Взаємодія блоку моделювання з оперативними й статистичними
даними реляційної бази даних здійснюється через сервер додатків,
що надає інформацію, при необхідності формуючи її у вигляді зрізів і
кубів багатомірної бази даних на основі технологій OLAP [16]. Сис-
тема збору, накопичення, обліку й зберігання аналітичної інформації
здійснюється в багатомірній базі даних корпоративної інформаційної
системи підприємства, у якій формуються шари даних.



25

Ринкове середовище

Блок моделювання

Модель вартості
підприємства

Модель фінан-
сових потоків

Метод максимуму
правдоподібності

Метод нечітко-ней-
роного управління

Метод факторного
анализу

Реляційна
база даних

Сервер
додатків

С
ер
ве
р 
не
чі
т-

ки
х 
да
ни
х 
та

ш
аб
ло
ні
в

W
EB

-с
ер
ве
р

Підсистема підтримки
прийняття рішень

Система
планування

Система
факторів вартості

Клієнтська частина ІАС

Сценарії розвитку
підприємства

ІАД
Data Mining,

OLAP

Підсистема
керівництва

Підсистема
власників
процесів

Подсистема внешних связей

Фінансові
установи

Акціонери

Постачальники

Клієнти

Інвестори

Державні
установи

Страхові
фірми

Звіти, інструкціїЗапити

Нечітке
прогнозування

Корпоративна
ІС

Підсистема
виконавців

Підсистема
менеджерів

Система
бізнес-процесів

Підсистема
анализу даних

1

10 11

1

13 14
Клієнтські

зовнішні АРМ

Система контролю
виконання рішень

Система безпеки

2 3

4

5

6 7

8 9

12

Рис. 1. Інформаційно-аналітична система управління
процесами моделювання росту вартості підприємства
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Блок моделювання містить у собі наступні методи й моделі.
Модель вартості підприємства (1), що дозволяє на основі показ-
ників фінансово-економічної діяльності підприємства, ситуації на
ринку, інших факторів, направити діяльність підприємства на мак-
симізацію його вартості.
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де αі — вагові коефіцієнти;
n — кількість бізнес процесів;

ik  — кількість обмежень i-го бізнес-процесу;

im  — кількість факторів i-го бізнес-процесу;

1 2( , ,..., )
i

i i i
i i mV x x xϕ∆ =  — функціональна залежність збіль-

шення вартості бізнес-процесу, що залежить від параметрів
1 2, ,...,

i

i i i
mx x x ;

V, ∆V — відповідно, вартість та зміна ринкової вартості під-
приємства, грн;

iV , ∆ iV  — відповідно, вартість і зміна (збільшення) вартості,
створеної i-м бізнес-процесом, грн;

jψ  — обмеження технічного, технологічного або іншого харак-
теру, що накладаються на ресурси (фактори) бізнес-процесу.

У моделі використовується метод визначення впливу окремих
складових вартості на кінцевий результат (3), заснований на тео-
рії нечітких множин і методі експертних оцінок [12].

Оцінка = Ci = {c1,c2,c3,c4,c5}  
1 1 1

:
rulN n m

k k k
i j i i

k i i

R x c y B
= = =

= → =UI U  

min{ ( )}
ii o jj

xτ µ=   1 1 5 5( ) ( ( )) ... ( ( ))C C Cµ τ µ τ µ= ∧ ∨ ∨ ∧  

( ) / ( )C C dC C dCα µ µ= ∫ ∫ ,  (3)

де Ci — оцінки експертів, що показують міру впливу вартості
окремого бізнес-процесу на вартість підприємства в цілому;

kR  — сукупність нечітких предикатних правил функціону-
вання експертної системи нечіткого логічного виводу;
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k
iB  — нечіткі множини;

xi, yi — вхідні й вихідні змінні лінгвістичної моделі;
iτ  — нечіткий логічний вивід за алгоритмом Мамдані;

µ(С), α — підсумкова оцінка сили впливу вартості окремого
бізнес-процесу на вартість підприємства у нечіткому та чіткому
виразі.

Модель фінансових потоків [4; 8]. Модель заснована на засто-
суванні функцій правдоподібності, дозволяє визначити парамет-
ри фінансового потоку, а також оцінити мінімально-можливе се-
редньоквадратичне відхилення оцінюваних параметрів. Крім
того, метод максимуму правдоподібності універсальний стосовно
структури вибірки. З його допомогою можна визначати оцінки
параметрів як по негрупованим, частково групованим так і за
групованим даними [1; 4]. Тобто метод дає можливість вибору
форми подання й зберігання інформації залежно від її обсягу й
цілей спостереження.

4. Метод нечітко-нейронного управління. Метод нечітко-
нейронного управління з механізмом навчання дозволяє викорис-
тати лінгвістичну базу правил, що дає можливість використання
його при моделюванні складних слабоструктурованих завдань, а
отже, підвищити ефективність системи управління підприємст-
вом. Даний метод дозволяє на основі нейрон-нечіткої багатоша-
рової мережі моделювати поводження складних об’єктів [2; 9;
12]. Механізм навчання на основі методу зворотного поширення
помилки дозволяє настроювати параметри багатошарової мережі.
Реалізація методу нечітко-нейронного управління здійснюється
через сервер додатків, на якому міститься програмний модуль і
відповідно логіка обчислень, і сервер нечітких даних і шаблонів.
На зазначеному сервері зберігаються дані, які необхідні для на-
вчання модуля нечітко-нейронного управління. Вони являють со-
бою набори пар входів-виходів системи ( , )x d , де 1[ ,..., ]T

nx x x=  —
вектор вхідних сигналів; d — еталон. У результаті навчання мо-
дуля нечітко-нейронного управління й модифікації параметрів
модуля погрішність квадратів відхилень 2[ ( ) ]y x dε = −  вихід-
ного сигналу ( )y x y≡  для заданого вхідного сигналу x , тобто
керуючого впливу від еталона, буде мінімальною.

5. Метод тенденцій [5]. Даний метод належить до методів
факторного аналізу. Застосовність даного методу обумовлена
тим, що на його основі можна виконувати економічний аналіз
складних економіко-математичних моделей факторних систем.
Метод дозволяє визначити ступінь впливу факторів на резуль-



28

тат функціонування багатомірної економіко-фінансової струк-
тури.

Побудова спектра тенденції результуючого показника і його
складових складається з наступних етапів [3; 5]:

1. Вибір аналізованого показника й визначення факторів, які
впливають на його значення.

2. Визначення вихідної інформації, необхідної для розрахунку
факторів.

3. Розрахунок значень факторів, які входять у модель, і ре-
зультуючого показника.

4. Розрахунок тенденцій факторів моделі.
5. Розрахунок сили впливу тенденцій факторів на результую-

чий показник.
6. Розрахунок тенденції результуючого показника по формулі:

( ) ( ),
1
∑
=

α=
n

i
ii PTpT (4)

де Р — результуючий показник,
α і — сила тенденції і-го фактору,
T(Pi) — тенденція і-го фактору.
7. Побудова спектрограми з відображенням інформації про

вплив зміни кожного фактору на зміну результуючого показника
(діаграма з нагромадженням) і графіка лінії тенденції результую-
чого показника.

Універсальність наведеної схеми дозволяє створювати систе-
ми спектрального аналізу на основі зазначеного методу [3; 5].

Аналітичний потік підсистеми аналізу даних представляє ре-
зультати діяльності підприємства: прибуток, надходження й відтік
коштів, витрати на управління, закупівлі, зберігання й доставку
товарів, планові показники й т.п., а також аналітичну інформацію
про стан зовнішнього ринкового середовища, характер й ступеня
його впливу на економіко-фінансову діяльність підприємства.

Підсистема підтримки прийняття рішень [2; 9]. Даний блок
складається з кількох складових:

— система планування, заснована на ресурсах, планових і
технічних показника стану ринку й т.д.;

— система ключових показників вартості бізнес-процесів [6];
— інтелектуальний аналіз даних — технології Data Mining,

OLAP;
— прогнозування, у тому числі й нечітке прогнозування;
— сценарії розвитку діяльності підприємства.
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Система планування містить інформацію про планові й техніч-
ні показники, поточного становища рівня запасів, завантаженості
ліній і інших показників, необхідних для функціонування під-
приємства.

Підсистема прогнозування відповідно до даних моделювання,
даними, отриманими від експертів і аналітиків з підсистеми інте-
лектуального аналізу даних, на основі статистичних даних будує
прогнози розвитку підприємства по різних сценаріях.

При розробці сценаріїв розвитку використовуються параметри
довгострокового прогнозу росту економіки машинобудівного
комплексу, а також соціально-економічні прогнози, розроблені
експертами й аналітиками.

На основі проведеного аналізу, аналізу тенденцій і напрямків
розвитку основних видів діяльності машинобудівних виробництв
[5], світових тенденцій розвитку формуються напрямки розвитку
й визначаються основні параметри сценаріїв розвитку машино-
будівних підприємств автомобільної галузі [14; 15].
Песимістичний сценарій. Погіршення існуючого положення в

галузі: конкурентоздатність продукції падає, обсяги продажів
знижуються до мінімуму, відсутність інвестицій приводить до
зупинки виробництва. Скорочення інноваційних робіт, відсут-
ність фінансування й підтримки держави, скорочення персоналу
приводить до заморожування виробництва. До окремих підпри-
ємств можуть бути застосовані процедури банкрутства або вони
будуть поглинені іншими компаніями.
Базовий (консервативний) сценарій. Збереження існуючого

положення в галузі: конкурентоздатність продукції на низько-
му рівні, що застаріли технології виробництва й управління,
«інформаційна закритість» підприємств. Дефіцит інвестицій,
старіння основних фондів підприємств створять погрозу їхньої
економічної безпеки. Скорочення науково-дослідних робіт,
відсутність фінансування ризикових, але високоприбуткових
проектів збільшать технологічне відставання від розвинених
промислових країн. Вступ у ВТО підсилює конкуренцію на
традиційних ринках.

Помірний сценарій. Використання великими підприємствами
галузі державної підтримки й інвестиційної діяльності в рамках
чинного законодавства дозволить створити конкурентоздатну
продукцію. Збережеться орієнтація підприємств на фінансування
інвестиційних процесів за рахунок власних коштів, що обмежить
можливості технологічної модернізації виробничого процесу.
Включення підприємств галузі в реалізацію програм довгостро-
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кового співробітництва з великими компаніями — постачальни-
ками машинобудівної продукції дозволить вийти на нові ринки
збуту. Обсяг реалізованої продукції в галузі збільшиться на 10—
15 %.

Інноваційно-активний сценарій. Розвиток приватно–державно-
го партнерства, державна підтримка експорту промислової продук-
ції, інвестиційної й інноваційної діяльності в рамках чинного за-
конодавства, розробка додаткових механізмів економічного стиму-
лювання процесів технологічної модернізації підприємств галузі,
збільшення експорту продукції зміцнять фінансове становище під-
приємств галузі, створять умови для включення виробників у гло-
бальні виробничо-технологічні ланцюжки. В Україну будуть при-
тягнуті закордонні управлінські й виробничі технології, створені
центри управління й виробництва машинобудівних активів. Ство-
рення на території України інфраструктури підтримки виробів на
всіх етапах їхнього життєвого циклу підвищить конкурентоздат-
ність українських товаровиробників. Одержать розвиток напрямки
виробництва власних автомобілів, виробництво вітчизняної ком-
плектуючих, електроніки й електротехніки. Обсяг реалізованої
продукції в галузі збільшиться на 15—30 %.

На підставі сценаріїв розвитку галузі, сукупності впливу внут-
рішніх і зовнішніх факторів будуються сценарії діяльності під-
приємства, на основі яких керівник (або особа, що приймає рі-
шення) вибирає найбільш прийнятний з них.

Доступ користувачів до програмних модулів, які входять в ін-
формаційно-аналітичну систему, здійснюється прямо або з вико-
ристанням сервера додатків, локальних станцій у рамках сучас-
них розподілених додатків [3]. Для здійснення доступу викорис-
товується підсистема зовнішніх зв’язків і клієнтська підсистема
ІАС. Клієнтська підсистема використовується для доступу до си-
стеми керівників і менеджерів різних рангів через автоматизовані
робочі місця фахівців. Підсистема зовнішніх зв’язків використо-
вується для зв’язку з ІАС керівників і менеджерів, різних зацікав-
лених сторін через Web-інтерфейс.

Система контролю виконання рішень є частиною автоматизо-
ваного робочого місця керівника й власника бізнес-процесу, пе-
редбачає формування звітів про функціонування бізнес-процесів,
виконанні нормативів і інструкцій. Система контролю викорис-
товує всю інформацію з реляційної бази даних інформаційно-
аналітичної системи, інформацію отриману за допомогою техно-
логій інтелектуального аналізу даних, інтерактивних запитів [16].
Дана інформація використовується для виводу у звіти, для по-
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дання в глобальній мережі Internet, для використання її всіма за-
цікавленими в даному підприємстві об’єктами ринку. Висновок
інформації здійснюється за допомогою Web-сервера. Викорис-
тання системи контролю виконання рішень відповідно до концепції
й принципами вартісного управління підприємством [2; 9] дає
можливість керівництву підприємства здійснювати винагорода
тактичних дій за виконані рішення.

Система забезпечення безпеки інформації (мітка 12) склада-
ється із трьох частин: конфіденційності, цілісності, доступнос-
ті. Елементами механізму захисту інформації є апаратне забез-
печення, програмне забезпечення й забезпечення зв’язку.
Використовувані механізми захисту [3]: захист фізичного рів-
ня; захист на організаційному рівні; захист інформаційного
рівня.

Розглянуті підсистеми функціонують в інформаційній системі
управління підприємством, що використовує єдиний інформа-
ційний простір. Це забезпечує можливість найбільш ефективного
розвитку як окремих підсистем, так і системи в цілому.

Таким чином, представлено інформаційно-аналітичну сис-
тему моделювання процесу зростання вартості підприємства в
умовах ринку, що включає підсистеми бізнес-процесів, моде-
лювання, підтримки прийняття рішень. У системі використані
механізми процесного підходу до управління, математичні мо-
делі й методи, що дають керівництву підприємства змогу ефек-
тивно реалізовувати цілі й завдання управління зростання вар-
тості підприємства.
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